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SOJA CONSORCIADA COM EUCALIPTO PODE 
TIRAR CARBONO DA ATMOSFERA 

Camila Genaro Estevam, Cicero Zanetti de Lima, Eduardo 
de Morais Pavão, Eduardo Delgado Assad e Talita Priscila 

Pinto O estudo “Potencial de Mitigação de Gases de Efeito
Estufa das Ações de Descarbonização da Produção de
Soja até 2030”, desenvolvido pelo Observatório de
Conhecimento e Inovação em Bioeconomia da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), tem como objetivo mostrar o
potencial de mitigação de gases de efeito estufa (GEE) da
soja brasileira cultivada em sistema de plantio direto
(SPD) e com introdução de eucalipto como componente
florestal em sistema de integração lavoura-floresta (ILF).

Por meio de simulações, os autores estimam que: i) até
2030 poderemos ter no Brasil uma ampliação de 2,4% ao
ano da área plantada de soja no Brasil e 6,9% dessa área
será de soja sob SPD; e ii) o ILF soja-eucalipto,
implantado de forma que a produtividade das culturas
não sejam comprometidas, pode proporcionar remoção
de carbono da atmosfera e atenuar a temperatura no
ambiente de produção.

A proposta dos autores é oportuna para o agronegócio
brasileiro, no qual a cultura da soja é o carro-chefe:
dados do Ministério da Agricultura apontam que em
2020 o valor bruto da produção de soja atingiu R$250,8
bilhões, representando 42,0% do total do VBP agrícola e
28,0% dos R$896,7 bilhões de toda a agropecuária
nacional.

Papel da cultura da soja num cenário de economia de
baixo carbono

A soja brasileira pode ser considerada uma cultura de
baixo carbono, pois emite cerca de 9 milhões de
toneladas de CO2 equivalente (Mt CO2eq) ao ano.
Entretanto, como mostra o estudo do Observatório, essa
cultura pode ser um sumidouro de carbono caso seja
cultivada em sistema ILF. Dessa forma, a soja pode vir a
exercer um papel importante em um futuro mercado de
carbono no qual o Brasil estaria inserido.

O estudo do Observatório da Bioeconomia propõe o uso
de eucalipto ou de pinus em parte da área cultivada com
soja. Avaliou-se o potencial de mitigação da produção de
soja no sequestro de carbono, considerando três
cenários semelhantes:

(i) Cenário 10%: 10% da área total da produção de
soja no Brasil em cada ano ocorrerá em sistemas
ILF soja-eucalipto;

(ii) Cenário 20%: 20% da área total da produção de
soja no Brasil em cada ano ocorrerá em sistemas
ILF soja-eucalipto;

(iii) Cenário 30%: 30% da área total da produção de
soja no Brasil em cada ano ocorrerá em sistemas
ILF soja-eucalipto.

Nos três cenários assumiu-se uma aceleração da taxa
de implementação de SPD e uma ampliação da área
de produção de soja em sistemas de integração soja-
eucalipto, com o sistema SPD chegando a 6 Mha em
2030.

Utilizando dados da Pesquisa Agrícola Municipal do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PAM-
IBGE), foram feitas simulações que apontaram que a
soja no sistema de produção solteira é emissora de
carbono, enquanto no sistema integrado de produção
a mesma contribui para a remoção de carbono (Figura
1).

Figura 1. Balanço Anual das Emissões da Soja com
Sistema Integrado Lavoura-Floresta entre 2021 e
2030
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No cenário 1, a adoção de ILF em 10% da área de soja
proporcionaria a remoção de 359,8 Mt CO2eq até 2030,
representando uma média de 36 Mt CO2eq por ano. No
cenário 2, com ILF em 20% da área de soja, a remoção
total seria de 809,8 Mt CO2eq, representando uma
média de 81,0 Mt CO2eq ao ano. No cenário 3, com ILF
em 30% da área de soja, a remoção total alcançaria
1.259,7 Mt CO2eq, representando uma média de 1.26
Mt CO2eq ao ano.

Ou seja, se pelo menos uma parte da sua produção se
der em ILF, a soja - carro chefe da balança comercial de
produtos agrícolas brasileiros - pode ser um sumidouro
de carbono e contribuir de forma significativa para uma
bioeconomia de baixa emissão de GEE.

Ajustar para ganhar mais

Atualmente, o plantio de soja no Brasil é feito
principalmente em plantio direto (PD) na palha e com
uso de microrganismos responsáveis pela fixação
biológica de nitrogênio (FBN). O uso de FBN, além de ser
mais barato que adubos nitrogenados, contribui para a
sustentabilidade do sistema agrícola, pois não causa
contaminações de águas por solubilização de nitrogênio
presente nos adubos ou emissões de GEE.

O PD ainda constitui um desafio, dada a dificuldade de se
obter uma quantidade de palha suficiente para garantir a
cobertura do solo e à necessidade de se contornar o
processo de compactação, que tende a ocorrer na
camada superficial do solo, visto que no PD não existem
operações de preparo do solo.

Essas dificuldades levaram os pesquisadores a proporem
o sistema de plantio direto (SPD), que envolve rotação de
culturas ao longo do ano, com plantio de gramíneas e
leguminosas para formação de palha. A palhada no SPD,
quando mantida na superfície, contribui para a
manutenção e/ou o aumento da matéria orgânica – e
consequentemente do carbono – no solo, reduzindo a
emissão de GEE. Atualmente, estima-se que 10% da área
de soja esteja sob SPD.

Adicionalmente, em sistemas integrados o CO2 removido
poderá contribuir para o balanço de GEE de setores além
da agricultura se, por exemplo, a madeira for
comercializada para o mercado de móveis ou para a
geração de energia.

O sistema ILF soja-eucalipto é mais uma estratégia
proposta pelo Observatório da Bioeconomia para
promover produtos agrícolas de reconhecida importância
econômica que contribuem para a redução de emissões
de carbono. É importante ressaltar, entretanto, que a
inversão das emissões da cultura da soja depende
também da redução ou eliminação do desmatamento.

Acesse o estudo completo aqui.

Figura 2. Diferença entre a adoção de plantio direto e
sistema de plantio direto na lavoura de soja

Fonte: Embrapa - Programa Soja Carbono Neutro, 2021.
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baixo carbono.
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